ประกาศเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกาจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน
************************
ด้วยเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบ
ราคาจ้ า งเหมาจั ด เก็ บ และก าจั ด ขยะมู ล ฝอยในเขตพื้ น ที่ เ ทศบาลต าบลแม่ ฮ้ อ ยเงิ น ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้ รั บ จ้ า ง ต้ อ งท าการจั ด เก็ บ และก าจั ด ขยะมู ล ฝอยในเขตพื้ น ที่ เ ทศบาลต าบลแม่ ฮ้ อ ยเงิ น
จานวน 6 หมู่บ้าน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ตามแผนการจัดเก็บที่เทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงินกาหนดไว้ และ
นาไปกาจัดในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตดาเนินการตามกฎหมายโดยวิธีที่ถูกต้อง ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชน จ านวน 10 เดือ น ตั้ งแต่ เ ดือ น ธั นวาคม 2556 ถึง เดือ น กั นยายน 2557 ราคากลางตั นละ
1,700.- บาท (หนึ่งพั นเจ็ด ร้อยบาทถ้ วน) จ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณน้าหนักจริง แต่ทั้งนี้ไม่เกินเดือนละ
27 ตัน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน
ในวันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
5. ผู้เสนอราคาเป็นผู้ที่มีรถซึ่งได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งโดยให้แสดงหลักฐานพร้อมการเสนอ
ราคาด้วย
6. ผูเ้ สนอราคา จะต้องนาขยะของเทศบาลไปกาจัดในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตดาเนินการตามกฎหมาย
โดยวิธีที่ถูกต้อง ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
7. เคยมีผลงานที่เป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีก ฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรื อ หน่ ว ยงานเอกชนที่ เ ทศบาลต าบลแม่ ฮ้ อ ยเงิ น เชื่ อ ถื อ ได้ และเป็ น สั ญ ญาเดี ย วในวงเงิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า
220,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
/นิตบิ ุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา...

-28.นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
9.นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
10. คูส่ ัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
กาหนดดูพื้นที่และรับฟังแผนการจัดเก็บ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.
ณ สานักงานเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน และกาหนดรับฟังคาชีแ้ จงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน
กาหนดการยื่นซองเอกสารสอบราคา
๑. กาหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 8- 22 พฤศจิกายน ๒๕๕6 ในวันและเวลาราชการ
ณ กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน
๒. ยื่นซองสอบราคาในวันที่ 25 พฤศจิก ายน ๒๕๕6 ตั้งแต่เ วลา ๐8.3๐ น. ถึงเวลา
๑6.3๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอาเภอ (ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ ที่ว่าการอาเภอ
ดอยสะเก็ด) เมื่อพ้นกาหนดยื่นซองสอบราคาจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
กาหนดการเปิดซองสอบราคา
ก าหนดเปิ ด ซองสอบราคาในวั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน ๒๕๕6 เวลา 09.30 น. เป็ นต้ น ไป
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือ้ หรือการจ้างระดับอาเภอ (ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ ที่วา่ การอาเภอดอยสะเก็ด)
ผูส้ นใจติดต่อขอซือ้ แบบและเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
ได้ที่ กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน
2556 หากมอบหมายให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอานาจเพื่อการนั้นด้วย หรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5396-5421 ต่อ 15 ในวันเวลาราชการและเว็บไซต์ของ
เทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน www.maehoingoen.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
สว่าง ตาแสงร้อย
(นายสว่าง ตาแสงร้อย)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่ฮ้อยเงิน

